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Varje år ges det ut mängder av nya barn- och 
ungdomsböcker. Denna presentation görs två 
gånger per år av Cirkulationsbibliotekets 
bibliotekarier för att underlätta urvalet för 
skolbibliotekarier och lärare. Bokpresentationen 
består av ett urval av de böcker vi tycker har varit 
mest intressanta av vårens böcker. Alla böcker som 
finns med i presentationen har en eller flera 
bibliotekarier läst och utvärderat. 

Bokpresentation



När prinsessor går på äventyr av Per Gustavsson
Prinsessor från hela världen har samlats för att gå på äventyr, och inga mörka 
skogar, höga vågor eller drakar är några problem. För är det några som är 
modiga och uppfinningsrika så är det prinsessor, det vet ju alla. Och dessutom 
är de väldigt bra på att hjälpas åt! Senaste delen om prinsessan som bryter mot 
alla normer om hur hon borde vara. 

Text och bild kompletterar varandra och gör läsningen både rolig och 
äventyrlig! 

Prinsessor   – Vänskap   - Äventyr

Åk F-1 



Kiosken av Anete Melece
Olga både lever för och i sin kiosk och tröstar sig med att läsa resemagasin när 
hon känner sig ensam och ledsen. Men plötsligt en dag faller kiosken – och 
hela Olgas liv – över ända och allt förvandlas till ett äventyr. Äntligen får Olga 
ut och resa! 

En fin skildring av hur det är att vara ensam och längta bort, men som med 
glimten i ögat gör det till en varm och rolig berättelse! 

Ensamhet   – Längtan   - Äventyr

Åk F-1 



En strumpsaga av CK Smouha
Det bästa vännerna strumporna Janne och Stefan vet är när det är 
tvättmaskinsdags! De flyger och far runt så att de andra strumporna tycker att 
de är väldigt besvärliga. När Janne och Stefan tappar bort varandra i 
tvättmaskinen så känner de båda att livet är meningslöst. Men så stöter de på 
varandra igen! Men Stefan har ju bytt färg och förändrats. Kan de verkligen 
fortsätta att vara bästa vänner då? Ja! Så klart! För vem bryr sig om att man är 
lite udda? 

En berättelse om vänskap och om hur det är att vara udda men ändå lika. 
Bilderna är färgstarka och fulla med humor. En riktig pärla som med fördel kan 
läsas högt och pratas om. 

Vara annorlunda   – Vänskap   - Höra ihop

Åk F-1 



Dörren av JiHyeon Lee
En pojke håller en nyckel i sin hand – Vart leder den? Han följer efter någon 
som visar vägen till en dörr. Ska han våga gå in? Ja! På andra sidan dörren 
finns några andra, några som är både lika och olika honom själv. 

Detta är en så kallad silent book, en bildberättelse utan ord. Med ett makalöst 
vackert bildspråk så får läsaren en berättelse om att våga öppna upp för det 
som är främmande och att hitta nya världar och vänner.  

Passar för de lägre åldrarna - men även för den som vill ha en riktig 
läsupplevelse som trots sin ordlöshet rymmer så mycket att titta på och prata 
om. 

Mod   – Gemenskap   - Silent book

Åk F-1 



Skuggan av Petrus Dahlin & Johanna Kristiansson
Ännu en del i den läskiga serien ”Läs på egen risk” (vilket stämmer även 
denna gång). Alvaro är på väg hem en mörk höstkväll när han tycker att det 
känns som om någon förföljer honom. Det visar sig att det är hans egen 
skugga, och skuggan vill honom inte väl. Men hur gör man för att bli av med 
sin egen skugga? Går det ens? 

Tredje delen i serien som utgår från kända vandringssägner. En varning för 
känsliga läsare; Det slutar inte bra! 

Lättläst   - Skräck   - Vandringssägner

Åk 1-3 



Spökpokalen av Katarina Genar
Spökpokalen är den tredje fristående kapitelboken i Katarina Genars serie 
Mystiska skolan. 

Greta älskar sin mystiska skola och snart ska hon vara med och tävla i 
skolmästerskapet. Skolan har inte varit med på över hundra år. När Greta läser 
om tävlingarna bakåt i tiden märker hon att det aldrig är en tjej som vunnit och 
hon får veta att tjejerna inte ens fick vara med och tävla. Så orättvist, tur att det 
inte är så nu! 

När Greta springer förbi den stora pokalen på hyllan utanför idrottshallen 
välter den nästan alltid. Greta läser att det står Fredrik Flood på den och att han 
vann 1912. Men varför välter den hela tiden? När Greta läser om tävlingen 
1912 så får hon veta att det inte ens fanns någon som hette Fredrik Flood på 
skolan. Hur kan han då ha vunnit? Hör det ihop med pokalen som hela tiden 
ramlar ner?

Det är spännande och hemtrevligt att läsa Spökpokalen och den passar utmärkt 
för alla på lågstadiet. Ett extra plus för att den tar upp könsroller förr i tiden 
och idag på ett bra sätt! Kommer ut i sommar.

Lättläst   - Spänning   - Vandringssägner

Åk 1-3 

Inköpt 
till 

Cirken



En duktig hund äter kakan av Meg Rosoff
Mamma Peachey har sagt upp sig som mamma. Hon har lämnat över 
köksgöromålen till övriga familjen och alla hjälps åt, förutom pappa Peachey. 
Men en dag får han för sig att börja baka och går in för det med liv och lust. 
Han bestämmer sig för att delta i (och vinna!) stadens bakningstävling. Det går 
så klart galet och som vanligt måste hittehunden McTavish rycka ut för att 
rädda situationen – och familjen. 

En mystrevlig berättelse som är perfekt för högläsning eller för den som 
nyligen börjat ta sig an kapitelböcker. 

Hundar   – Familj   - Tävling

Åk 2-3 



Herr Balders hemlighet av Jakob Wegelius
Herr Balder har det hur bra som helst på sin herrgård Baldershus. Det enda 
som stör honom är att han måste klippa gräset varje torsdag och det skulle han 
gärna slippa. En dag ser han en annons i tidningen om att man kan hyra ett 
gäng får och det skulle ju vara helt perfekt!  

Men när fåren dyker upp blir det inte alls som herr Balder har tänkt sig. För 
inte ska väl får gilla bubbel och fina middagar? Eller? Det dröjer inte länge 
innan herr Balder upptäcker att fåren är de bästa husdjur han hade kunnat få. 
Tyvärr tycker inte grannbonden samma sak… Herr Balder inser att han måste 
bevara sitt nya liv som en hemlighet. 

Detta är en nyutgåva av en riktig ”humörhöjare” - Det går inte att bli annat än 
glad av denna underbara berättelse som kompletteras med lika underbara 
bilder! Passar för alla som vill dela någons hemlighet och samtidigt bli på 
väldigt gott humör! 

Humor   - Djur   - Hemligheter

Åk 1-3 



Brownstones äventyr i myternas värld - Arthur och 
det gyllene repet av Joe Todd Stanton 
I Professor Brownstones enorma skattkammare finns sällsynta saker från 
världens alla hörn. Allra värdefullast är dock den samling böcker som hans 
förfäder skrivit ner efter att de varit med om de allra mest fantastiska äventyr. 
I den första delen möter vi den isländska pojken Arthur som av en händelse 
hamnar mitt bland alla asagudar och deras mytomspunna odjur. Det krävs 
både list och mod för att han ska lyckas ta sig levande från Fenrisulven!

Böckerna är rikt illustrerade och passar bra för högläsning eftersom de 
innehåller en del svåra ord. 

Mytologi   - Äventyr   - Mod

Åk F-2 



Brownstones äventyr i myternas värld - Marcy och 
sfinxens gåta av Joe Todd Stanton 
Professor Brownstone har en skattkammare full med saker som han tagit med 
hem från sina äventyr. Hans dotter Marcy älskar att lyssna på hans berättelser 
men är själv för rädd för att våga följa med på något äventyr. För att ge sin 
dotter en knuff i rätt riktning så ger sig professorn av till Egypten för att få tag 
på den bok som tillhör Thot, Visdomens Gud. Han blir tillfångatagen hos 
Sfinxen och Marcy bestämmer sig för att rädda honom. Hon träffar på 
mystiska gudar, svåra gåtor och farliga fällor och endast genom att övervinna 
sina rädslor kan hon rädda sig och sin pappa! 

Böckerna är rikt illustrerade och passar bra för högläsning eftersom de 
innehåller en del svåra ord. 

Egyptisk mytologi   - Äventyr   - Mod

Åk F-2 



Vårt lilla landslag spelar VM och Vårt lilla landslag 
– Revanschen av Mats Wänblad
Närbutikens ägare Milan tycker att det är för lugnt i området och har därför 
bestämt att han ska ordna en fotbollsturnering. Norrgården, Tunnelgården och 
Sveagården ska ställa upp med varsitt lag med sju spelare i varje. Emi och 
Ficke bor på Sveagården och är de som ska försöka få ihop ett lag, vilket inte 
är helt lätt. Dessutom bor ju Jusse, skolans bästa fotbollsspelare, på en av de 
andra gårdarna och han går ut hårt för att hans lag ska vinna. När turneringens 
poäng räknas ihop står det klart att alla är vinnare! I del två (Revanschen) ska 
lagen mötas igen och Emi, Ficke och deras lag inser att de nog måste träna lite 
för att ha en chans. Men vad gör man egentligen på en fotbollsträning? Som 
tur är hittar laget en egen tränare som gör dem redo för nästa match! 

Bra böcker för den som vill ha en lättläst kapitelbok om fotboll, men också om 
vänskap och gemenskap både på och utanför planen. 

Fotboll   - Gemenskap   - Äventyr

Åk 2-3 



Dillstaligan – Konstkuppen & Juvelkuppen 
av Jens Lapidus & Gustaf Lord
Det finns ett ställe som heter Dillsta som nästan ingen känner till. Där bor 
Jonathan som är en hejare på att komma på uppfinningar och önskar att han 
hade någon att visa dem för. Fast mest av allt längtar han efter en kompis.  

När Zasha flyttar in i samma portuppgång (och börjar i samma klass) som 
Jonathan förändras allt. Plötsligt har han både någon att visa sina uppfinningar 
för och en ny kompis. Tillsammans startar de Dillstaligan och när mystiska 
saker börjar hända i staden är det tur att Dillstaligan finns. För att lösa 
mysteriet krävs att ligan tar till både sin bästa uppfinnare och sin bästa motor. 
För att inte tala om Dillstas bästa kastare, Bollan.

I andra delen om Dillstaligan försöker någon i staden att
lura folk på pengar genom att sälja falska ädelstenar. 
Så klart rycker ligan ut för att lösa mysteriet!

Detta är böcker med mycket humor, men de innehåller också en del allvar i 
bakgrunden så som att vara annorlunda och att ha en förälder i fängelse, och 
det blir en bra balansgång mellan dessa. Det finaste med böckerna är den 
vänskap som uppstår mellan de olika medlemmarna i Dillstaligan och som 
tydligt visar på hur bra det kan vara att man är bra på olika saker! 

Mysterier   - Humor   - Vänskap

Åk 2-3 



Frej upprepar sig av Guy Bass
Frej tycker att alla borde vara mer som honom själv och gilla spagetti och 
tomatsås, kall mjölk och dinosaurier. Men hur mycket Frej än önskar så händer 
inget, förrän han bestämmer sig för att det behövs fler Frej. Redan nästa dyker 
en exakt kopia av honom upp i klassrummet - Frej har lyckats dubblera sig! 
Men vad händer om dubbleringen fortsätter…Jo då kommer det ju att finnas 
över 1 miljon Freds efter en månad, och hur kul är det att umgås med andra 
som är exakt som en själv? Tur att alla gamla kompisar finns kvar, så att Frej 
kan få lite variation i livet! 

För den som nyligen har börjat med kapitelböcker passar denna bra, även om 
själva storyn kanske är lite väl enkelspårig och slutar utan att problemet är löst. 

Humor   - Önskningar   - Vara annorlunda

Åk F-2 



Skojar du Märta Grön av Ebba Berg
Märta och Noa bygger en koja tillsammans och kommer under tiden på en 
ordlek där de hittar på nya och roliga ord. Märta börjar rimma på Noas namn 
och plötsligt tycker inte Noa att leken längre är rolig. Men Märta märker inte 
hur ledsen Noa blir och fortsätter ändå, tills klasskompisen Abel får henne att 
förstå hur mycket hennes ord har sårat Noa. Hur ska Noa vilja leka med Märta 
igen? 

Detta är en del i serien om Barnen i Lyckeskolan där varje bok handlar om ett 
barn i klassen. Temat för denna del är att veta var gränsen går i en lek och hur 
det är att försöka bli vän med någon som man har sårat. Den har lite längre 
meningar och mer text per sida än de allra enklaste börja-läsa-böckerna och 
passar för årskurs F-2.  

Börja läsa - Vänskap - Sätta gränser

Åk F-2 



En helt vanlig semester med familjen Jansson av 
Martin Widmark och Pelle Forshed
I familjen Jansson är det ombytta roller; barnen Kajsa och Alvin har fullt sjå 
med att hålla reda på sina hopplösa föräldrar som hela tiden ställer till med bus 
och bråk. Nu är det dags för hela familjen att åka på en härlig cykelsemester 
till Palletofta camping, men de hinner knappt komma fram innan föräldrarna 
börjar ställa till med problem: gräsklippning utan lov, kobingo och 
myrfängelser är bara något av allt de hittar på. Dessutom har de ju den “körv
med räksallads-älskande” generalen med sig vilket bara gör allt ännu galnare. 
Och sedan dyker grannfamiljen Yolmaz upp – och då har ju mamma och pappa 
Jansson ytterligare två vuxna att hitta på bus tillsammans med! 

Om man inte tycker att det blir för tramsigt med vuxna och barn som byter 
roller, så är det en perfekt bok för den som vill läsa en kapitelbok med mycket 
bilder och "Widmarks" text.

Humor   - Semester   - Barn och föräldrar

Åk 1-3 



Månen, varelsen och jag av Ylva Karlsson 
“Jag är Månne. Jag är ingen pojke och ingen flicka! JAG ÄR MÅNNE! För så 
är det. Jag är Månne. Bara det. Jag har alltid varit det.” Det vet tulpanerna, 
sädesärlorna, bäcken, kullen, kaninerna och månen, så klart. Synd bara att inte 
alla andra i omgivningen fattar lika bra. Månne är så trött på att alltid behöva 
förklara att hen varken är pojke eller flicka! Trött på att de äldre barnen på 
skolan frågar om Månne har snopp eller snippa - för vad har de med det att 
göra? Så nu har Månne bestämt sig för att starta en You-tube-kanal (fastän hen 
inte får för sina föräldrar) för att fler ska få lära sig hur det är att vara ibbis –
icke-binär. Där tänker Månne berätta om hur det är att vara Månne. Men också 
om att ha ett eget rike där man kan prata med månen och om hur det är när en 
otäck varelse dyker upp i ens liv och vägrar försvinna. Kanske är det lika bra 
att bli vän med varelsen? 

Månne och hens föräldrar har helt accepterat att Månne är den hen är. Däremot 
har omgivningen svårare att förstå och acceptera och det är i detta 
ifrågasättande som berättelsen berör som mest. Denna bok rekommenderas 
varmt att köpa in eftersom det är en sådan fin berättelse om vänskap, familj 
och om att få vara den man är. Det finns många som behöver få veta att de 
duger som de är! 

Icke-binär   - Vänskap   - Fantasivärldar 

Åk 1-3 



Hundmannen av Dav Pilkey
För alla som gillade Kapten Kalsong så kommer här en ny lagom galen 
berättelse berättade av George och Harold. Hundmannen är resultatet av man 
sytt ihop en trasig polishund med en trasig polisman – och plötsligt har man 
fått en perfekt brottsbekämpare. Eller? För hur lätt är det för en hund att välja 
plikten framför allt, när det är så mycket en hundnos vill upptäcka? 

Detta är en bok för den som gillar serier i allmänhet och galna berättelser i 
synnerhet. Väldigt lätt att ta sig igenom eftersom bilderna är många och det 
inte är så mycket text. 

Humor   - Serier   - Tjuv och polis

Åk 1-3



Operation dödsviktigt av Anna Pella
För ett tag sedan dog en kompis till Vide och Vide kan inte förstå varför de 
vuxna använder så konstiga ord för att dö; ”Gå bort, gå ur tiden, falla ifrån, 
somna in, ta ner skylten, kila om hörnet, trilla av pinn…” Tillsammans med sin 
kompis Eli drar Vide igång Operation Dödsviktigt för att få de vuxna att våga 
prata om döden. Vide söker upp en präst, en kurator och en sjuksköterska för 
att lära sig mer om döden och hur man pratar om den. 

Detta är tredje delen om syskonen Vide, Mio och Tintin. Mio är s.k. ”funkis” 
(har en funktionsvariation) och kan inte gå eller prata, och i böckerna så får 
man följa hur Vide försöker hitta lösningar på de svårigheter som kan uppstå 
om man är en ”funkisfamilj”. I denna bok är det dock mer fokus på att hitta 
lösningar för alla som tycker att det är jobbigt att prata om döden och att det 
handlar om en ”funkisfamilj” är inte lika tydligt. 

En bra bok för alla – både barn och vuxna – som behöver få ingångar till hur 
man kan prata om detta ”dödsviktiga” ämne. 

Döden   - Funkisfamilj   - Mod

Åk 1-3



Monsterhamstern av Paul Harrison
Billy har en hamster, och en väldigt lat sådan. När Billy får höra talas om 
Supersnacks, ett snacks som ska ge en massa energi, köper han det genast. Men 
Supersnacks fungerar så klart inte likadant på hamstrar som på människor och 
Billys hamster börjar växa och växa. Billy ringer till Supersnacks kundtjänst 
som meddelar att de tyvärr inte kan skicka någon hjälp förrän nästa dag. Under 
tiden måste Billy gömma hamstern för sina föräldrar. Men att gömma något 
som inte slutar växa är inte så lätt. Till slut sprängs hela huset av hamsterns 
enorma kroppshydda! Hamstern är nöjd över att vara fri och lämnar stor 
förödelse efter sig när han vandrar nerför gatan på väg mot marknadens 
grönsaksstånd. 

Som tur är dyker en professor från Supersnacks upp och ser till att hamstern får 
ett speciellt piller. Pillret gör att han kan släppa ut allt som han växt som en gas 
och det hela slutar med en JÄTTEFIS. 

En fnissframkallande bok som är lätt att läsa med mycket bilder på varje sida.

Humor   - Rikt illustrerad   - Vänskap

Åk 1-3



Jordens största kalashatare av Ellen Greider
En vardaglig berättelse om Freja som går i lågstadiet där fokus inte ligger på 
handlingen utan på känslorna och det som pågår inuti Freja. Freja har några få 
vänner och hon funderar mycket på om hon borde ha flera, samtidigt som hon 
egentligen inte är så intresserad av att ha det.

Hon tycker det är väldigt jobbigt när de måste leka i stora grupper. På fritids 
skulle Freja vilja sitta tyst för sig själv och tänka, men istället upplever hon att 
alla alltid måste leka tillsammans och hon tycker det är så jobbigt med allt stök 
och oväsen.

Det är också svårt när de ska arbeta två och två i klassen. Läraren låter dem 
alltid välja själva vem de ska jobba med och då känner sig Freja ensam och 
utanför. Men varför är det egentligen fel med att vilja vara ensam, tänker Freja? 

En dag börjar det en ny kille i klassen och han bjuder hela klassen på kalas. 
Först tänker Freja absolut inte gå, men hennes pappa övertalar henne. Det blir 
väldigt jobbigt med allt kalasståhej och Freja drar sig undan till övervåningen. 
Till hennes förvåning dyker den nya killen upp och han erkänner att han också 
tycker att det är jobbigt med kalas. Freja har därmed fått en ny kompis som hon 
både kan leka med och som hon kan sitta tyst och tänka tillsammans med.  
”Ibland kan man vara för sig själv, fast tillsammans”, säger hon nöjt.

En viktig bok att ha i skolbiblioteket för alla som upplever behov av att få vara 
för sig själv fast tillsammans. Passar bäst för åk 2-3 och kanske åk 4. 

Utanförskap   - Självvald ensamhet   - Rikt illustrerad

Åk 2-3



Fjodor tar sig vatten över huvudet av Pelle Forshed
Böckerna om Fjodor är gjorda i serieform med tydliga bilder och pratbubblor 
med korta texter i versaler vilket gör dem till perfekt läsning för barn som just 
börjat läsa själva. 

Det är en varm, mysig berättelse om Fjodors vardagsliv som är lätt att känna 
igen sig i (även om kanske inte alla lyckas med så mycket galet som Fjodor). 
Varje kapitel är en särskild händelse i Fjodors liv t.ex. när ska de ha klassfest 
och danstävling. Fjodor är nervös och vill helst inte alls vara med, han gillar 
bara att dansa när han är ensam och ingen ser honom. Hur ska han klara sig ur 
den situationen? I ett annat kapitel är de på stranden och Fjodor blir utknuffad 
på hopptornet av en argsint hund. 

Högt och lågt blandas med en stor portion humor.

Serie   - Humor   - Vardagsliv

Åk 2-3



En Minecraft Zombies dagbok 1 av Zack Zombie
I En Minecraft Zombies dagbok får möta Zombie, en ung zombiekille som 
lever i Minecraftvärlden. Boken är skriven i dagboksform när Zombie berättar 
om sitt liv och sina tankar. Han tycker det är orättvist att han aldrig får gå ut på 
dagarna utan att han istället måste gå ut och skrämma människor på nätterna, 
han är vän med en människa (något hans mamma inte gillar) och han är kär i 
en tjej i sin klass. 

En Minecraft Zombies dagbok är mycket lättläst och med mycket luftig text. 
Det är korta kapitel och Minecraftinspirerade illustrationer på några sidor. 
Personligt tycker jag den är ganska tråkig men jag är heller inte ett barn med 
intresse för Minecraft. Roligt och lättläst för alla som behöver en inkörsport 
till läsningen via ett annat intresse. 

Minecraft - Lättläst   - Humor

Åk 2-5



Spökdiktare och slottspoeter av Tove Berggren 
(text) och Hanna Granlund (ill.) 
Sommarlovet har precis börjat och Maria ska åka på skrivarläger på ett slott. 
Hon känner ingen sedan tidigare och hon är väldigt nervös, men oron går snart 
över. Det visar sig nämligen snart att hela slottet är fullt av rastlösa själar från 
olika tider. Med undantag för en av dem (Ike som stjäl bokstäver) så är det en 
samling snälla gengångare. Och säga vad man vill om dessa gamla gengångare 
– de behärskar i allra högsta grad skrivandets ädla konst och tar gärna chansen 
att förmedla det till det skrivsugna gänget som är på besök. 

En charmig berättelse för årskurs 3-4 om skrivande, vänskap och saknaden 
efter en förälder. Men också om en riktigt usel kock, om poetiska spöken och 
om vad man ska göra om man har för mycket fantasi. 

Eget skrivande   - Spöken   - Vänskap

Åk 3-4



Fröken Smith den elakaste häxan i världen av 
Beverly Nichols
Fröken Smith är ungefär 400 år gammal och enligt henne själv den elakaste 
häxan i världen. Men det är lätt att låta sig vilseledas för alltid när Fröken 
Smith är ute bland människor klär hon ut sig så alla tycker hon är ung och 
vacker. Med sitt utseende och sina trollformler lyckas hon lura till sig en 
tvättinrättning i den fridfulla staden Meadowstream. 

Häxans favoritsysselsättning är att plåga både barn och djur på de mest 
fantasifulla sätt, och hennes ponnyn Snowdrop lever i ständig skräck för häxan 
och hennes torpeder Satan och Belsebub.

Men alla låter sig inte luras av häxan - Flickan Judy och hennes mormor börjar 
ana oråd. De gör allt för att avslöja häxan och rädda Snowdrop. Boken är rolig, 
spännande och lite galen. Passar de som gillar Roald Dahls böcker. Passar 
jättebra som högläsning och då kan man läsa den även för yngre barn.

Magi   - Humor   - Högläsning

Åk 3-5



Ella och alla djuren av Matt Haig
Ella har en speciell förmåga. En supertalang. Hon kan prata med djur! Hon 
kan höra vad en elefant tänker, och bli vän med en hund eller en sparv. Ellas 
pappa har sagt att hon absolut inte får berätta om den här talangen för någon. 
När Ella räddar rektorns kanin från fångenskap och blir filmad när hon gör det 
förbjuder hennes pappa henne att använda talangen mer. Om någon får veta att 
hon har talangen är det kombinerat med livsfara. Men Ellas mormor vet, hon 
kan nämligen också prata med djur. Mormors ödla säger att Ella måste 
utveckla sin talang och reptiler vet alltid bäst. Ella och hennes mormor övar i 
hemlighet och tur är det för sen kommer Ellas talang verkligen behövas för att 
rädda henne, hennes familj och alla djur!

Det finns en hel del insprängd fakta om djur och boken har väldigt fina 
illustrationer. Det är en mycket varm och fin berättelse om mod, familjer, 
vänskap, djur och att våga lita på sig själv. 

Djur   - Mod   - Relationer

Åk 3-5



Coolt av Michael Morpurgo
Robbie är med om en bilolycka och hamnar i koma. På sjukhuset kan Robbie 
höra allt som pågår runt omkring honom i sjukhussängen men han kan inte 
vakna upp hur gärna han än vill. Hans familj och vänner hittar på allt möjligt 
för att väcka honom. Robbies favoritspelare i Chelsea, den berömda 
fotbollsspelaren Zola, kommer och hälsar på, men Robbie vaknar ändå inte och 
tiden börjar rinna ut . Ju längre han ligger i koma, desto svårare blir det för 
honom att vakna och Robbie är rädd att de ska ge upp hoppet om honom. Men 
mest av allt är han förtvivlad över att Lucky, hans hund och bästa vän blev 
påkörd i samma bilolycka som han själv var med om. Eller blev Lucky 
verkligen påkörd?

Finstämd, rolig och gripande berättelse. Lättläst med stor text och 
illustrationer. 

Lättläst   - Illustrationer   - Hjärtknipande

Åk 3-5

Inköpt 
till 

Cirken



Hemsökt av Steve Brezenhof
Jamine och hennes familj ska åka på semester och på bo ett nytt hotell. När de 
kommer dit säger ägaren att det är fullbelagd men det är ingen annan på 
hotellet. De får ett stort hotellrum med flera olika rum och i Jamines rum är det 
fullt av dockor. De stirrar på henne i mörkret och Jamine får knappt en blund i 
ögonen. På morgonen tycker hon att dockorna hånler åt henne. Jamine får 
panik och föser ner alla dockor på golvet och lägger en filt över. Med en lättad 
suck ger sig Kamine iväg ut med resten av familjen på dagsutflykt. När Jamine
kommer tillbaka igen är dockorna inte kvar på golvet utan sitter på sin vanliga 
plats..
Varning för ett läskigt slut!

Lättläst och spännande med illustrationer! Kommer locka många läsare som 
vill ha något spöklikt.

Lättläst   - Spöken   - Spänning

Åk 3-5



Den sista människan av Lee Bacon
Eftersom människorna förstörde världen med sina föroreningar, brott och krig 
blev de utrotade och numera styrs världen av maskiner och robotar. 

Roboten XR ”föddes” för 12 år sedan och arbetar nu med att installera solceller. 
Han lever ett mycket ordnat liv med fasta tider för jobb och laddning. Den ena 
dagen är den andra lik tills den dag han möter Emma – en 12-årig flicka som 
tillbringat hela sitt liv i en underjordisk bunker, gömd från maskiner och 
robotar. En sjukdom har spridit sig i underjorden och Emma är nu den sista 
människan kvar på jorden. Hennes enda chans att klara sig är att ta sig till den 
plats som hennes numera döda föräldrar pekat ut på en karta.

XR räknar genast ut att Emma inte kommer ha en chans att ta sig dit oskadd 
och efter mycket velande bestämmer XR sig för att hjälpa Emma. 

Tillsammans med två andra robotar (Ceeron och SkD, som bara kommunicerar 
via emojis) ger de sig iväg på den farliga resan mot punkten på Emmas karta. 
Snart jagas de av hotfulla maskiner som bara har en enda uppgift - att hitta 
Emma och utrota henne. 

Den sista människan är en berättelse om vänskap, teknologi och att våga 
förändra saker trots att det kan vara farligt. 

Spänning   - Robotar   - Vänskap

Åk 3-5



Läskiga huset – Tvättstugan av Mårten Melin & 
Stina Hjelm
Jina har flyttat till en ny lägenhet tillsammans med sin mamma och sin lillebror 
Sam. Lägenheten är fin och ligger i ett högt gammalt hus. Själva lägenheten är 
det inget fel på, men det händer konstiga saker i resten av huset. Varför får man 
till exempel inte vara i tvättstugan efter klockan tio på kvällen? ”Det kan störa 
grannarna” säger grannen Fru Jansson. Men stämmer det verkligen? Och låter 
inte Fru Jansson lite som en häxa när hon skrattar?

En kväll ska Jina och Sam vara ensamma hemma och Jina får en sträng 
påminnelse av mamma om att hämta tvätten i tid. Men tiden går så snabbt när de 
tittar på en läskig film och plötsligt är klockan halv elva. Jina samlar sitt mod och 
går upp till tvättstugan…

Mysrysig - Lättläst   - Lärarhandledning finns

Åk 3-4

Inköpt 
till 

Cirken



Utbytt och andra spökhistorier
Läs om flickan som avskydde sin lillebror så mycket att hon lockade till sig 
älvor som skulle byta ut lillebror mot ett älvbarn, men där älvorna visst tog fel 
barn… Eller läs om dockorna som bestämde sig för att hämnas på sin elaka 
ägare som hade plågat dem med nålar.  

Korta kusliga berättelser på allt från bara fyra rader till två-tre sidor som mest, 
där de kortaste berättelserna nästan är de otäckaste i det att de blir väldigt 
drastiska, oåterkalleliga och lämnar mycket åt fantasin.

Lättläst   - Spökhistorier   - Rysare

Åk 4-6



Hitta Tjina av Moni Nilsson
Det senaste året har de alltid hängt ihop. Saga, Tjina och Svante alltså. Men nu 
är Tjina försvunnen, ingen vet var hon är, inte ens fröken. Livet utan Tjina är 
mycket tristare, det var som hon förde med sig spänningen och allt det roliga. 
Men Saga och Svante är också oroliga att något kan ha hänt Tjina, kan någon 
ha tagit henne mot hennes vilja? När de upptäcker att även Korv-Oskar, som 
verkade känna Tjina, är försvunnen börjar de tro att Tjina är kidnappad och att 
de är de enda som kan hitta henne. Det leder till ett actionfyllt äventyr som ter 
sig något overkligt i förhållande till hur barnsligt karaktärerna beskrivs. Moni 
Nilsson har skrivit en helt okej historia men den når inte upp till kvaliteten i 
hennes tidigare böcker. Det är dock en mystrevlig historia med fokus på 
vänskap och att ställa upp för varandra. Jag tycker mycket om Sagas morfar 
som ställer upp för dem i vått och torrt. 

Mysdeckare   - Vänskap   - Lärarhandledning finns

Åk 3-5



Hospitalets hemlighet av Ann-Charlotte Persson
Märtas planer för sommaren är att åka till Mallorca med familjen men det blir 
inställt. Märta får inte riktigt reda på varför men som läsare förstår man att det 
handlar om mammans utbrändhet och att hon inte orkar åka till Mallorca och 
hjälpa till med familjens restaurang. Märtas pappa åker ändå till Mallorca för 
han måste träna cykling men Märta och hennes mamma åker till Vadstena. 
Märtas mamma ska släktforska och de ska bo på ett gammal tråkigt pensionat. 
Men pensionatet visar sig vara allt annan än tråkigt och Märta och hennes nya 
vän Noa hittar en dagbok som berättar om pensionatets förflutna. Det var ett 
gammalt hospital för välbeställda herrar och de kommer ett spännande 
mysterium på spåren. 

Lagom mysspännande. 

Spänning   - Psykisk ohälsa   - Vänskap/kärlek

Åk 4-5



Morris Mohlin är levande måltavla av Maria 
Frensborg
Morris Mohlin är levande måltavla tar vid där del 1 (Morris Mohlin på iskallt 
uppdrag) slutade. Morris tvingas ta emot en påse vitt pulver av den farligaste 
killen i skolan och lägga den i sitt skåp. Nu oroar sig Morris något enormt över 
vad som kommer att hända om han blir påkommen med vad han tror är knark 
(men som visar sig vara bakpulver).  

Morris fortsätter också fundera över sin förälskelse i Mirre. Hon verkar inte 
hysa lilka varma känslor för Morris som han gör för henne och Morris 
bestämmer sig för att låtsas att han också bara vill vara vänner – något som 
inte går så bra… 

Passar alla som vill ha en humoristisk bok om vänskap, kärlek och 
missförstånd. Morris är 14 år men de känns mycket barnsligare och den passar 
därför bättre för yngre läsare. 

Humor   - Vänskap   - Kärlek

Åk 5-6



Blixtbarn av David Renklint
Världen de befinner sig i känns kall, hotfull och full av faror. 
Elis hemstad Pokol avfolkas snabbt. Isarna söderut smälter och marorna som 
legat infrusna tinar upp och vandrar norrut i stora flockar och om man så mycket 
som snuddar vid en mara är man förlorad.

Under en hemsk storm har Eli blivit föräldralös och blivit av med sin hand. 
Hennes hus brann ner och Eli står nu utan föräldrar, hem och hand. Kvar finns 
bara en stump som ger ifrån sig en kraftfull strålning, och en svart röta som äter 
sig upp längs armen. Den enda Eli har kvar är Faster Glispa och de ger sig iväg 
tillsammans för att föröka ta reda på vad det betyder att Eli verkar kunna styra 
marorna med stumpen – och kanske till och med döda dem? 

Spännande fantasyäventyr med sagoinslag, för de som gillade Ishavspirater men 
som vill ha lite mer utmaning. Boken innehåller en del läskiga och obehagliga 
beskrivningar och det beskrivs hur många människor/maror dör.

Kall och svart spänning   - Fantasy/saga   - Funktionsvariation

Åk 4-6



Mysteriet på Ödeborgen av Kristina Ohlsson
Ellie och Walter skickas till Stormön, en enslig ö med få invånare. Där ska de 
bo i ett familjehem hos Stefan och Betty och deras son August. Familjen bor i 
den gamla Ödeborgen som de håller på att bygga om till hotell, något som öns 
övriga invånare inte tycker är någon bra idé. Redan vid ankomsten blir Ellie
och Walter varnade av öborna som säger att Ödeborgen har stått tom i 
decennier. Det sägs att det spökar i Ödeborgen och att gastarna vill att stället 
ska förbli obebott. 

Och ganska snart märker Ellie och Walter av att det spökar; någon rycker i 
dörrhandtagen på nätterna, det hörs springande steg i korridoren och någon 
flyttar på tavlorna. Redan på väg ut till ön blev Ellie attackerad av en fågel, och 
väl ute på ön försöker samma fågel att gå till attack under upprepade tillfällen. 

Tillsammans med August försöker Ellie och Walter att lösa mysteriet med vem 
eller vad som spökar i Ödeborgen och varför fågeln verkar göra allt för att 
skada Ellie. 

Väldigt spännande och snabbläst!

Spänning   - Fristående   - Föräldrar i fängelse

Åk 5-6



Festen av Petter Lidbeck
Elsas kusin Signe är på besök och trots att de har känt varandra sedan de var 
små så vet knappt Elsa vem Signe egentligen är. Signe säger nästan ingenting, 
skrattar typ aldrig och är allmänt konstig... Men hon är väldigt bra på att iaktta, 
lyssna, tänka och analysera, alla de egenskaper som behövs för att lösa kluriga 
mysterier.  

I första delen har Elsas föräldrar fest, och dagen efter får de besked om att en 
av gästerna blivit påkörd och dött på vägen hem. Alla andra verkar tro att det 
var en olycka, men Signe är inte lika säker. På festen såg och hörde hon sådant 
som andra inte lade märke till. När hon lägger ihop sina iakttagelser verkar det 
istället som om det finns flera personer som tror att de visste vad som hade 
hänt, och en person som verkligen vet vad som hade hänt.

Läs vidare om del 2 på nästa sida!

Deckare   - Vara annorlunda   - Spänning

Åk 4-6 



Festen av Petter Lidbeck
I andra delen har Signe flyttat till sin pappa i London efter att hennes mamma 
har dött. Elsa har åkt dig för att hälsa på, men inser ganska snart att Signe inte 
mår särskilt bra i den nya miljön. Samtidigt märker Signes pappa har någon 
har använt hans betalkort till att spela på nätcasinon och misstankarna riktas 
mot familjens barnflicka. Men Signe klurar ut att det finns andra i familjen 
som inte mår särskilt bra och som använder spelandet för att dämpa sin ångest.  

Böckerna är skrivna för ett ljudboksförlag vilket märks ganska tydligt i det att 
tempot i berättelserna är högt, men innehållsmässigt är det ganska platt och 
intetsägande. De funkar dock för läsare som vill ha något som man snabbt tar 
sig igenom utan större motstånd och eftertanke. 

Deckare   - Vara annorlunda   - Spänning

Åk 4-6 



Min bror heter Jessica av John Boyne
Sam har alltid sett upp till sin storebror Jason som är skolans mest populära 
kille, lagkapten för fotbollslaget och tillsammans med skolans snyggaste tjej. 
Sam är själv ganska osynlig i skolan, han känner sig inte mobbad, men han är 
heller riktigt med, men har vant sig vid sin roll. Deras föräldrar är extremt 
karriärinriktade och alltid upptagna, men en kväll lyckas Jason få hela familjen 
att samlas, för han har något att berätta. 

Jason berättar att han hela sitt liv har känt sig som en tjej - och att han från och 
med nu tänker vara en tjej. Sam har först svårt att ta in det som hans bror säger, 
men känner ändå en viss förståelse för honom. Däremot kan deras föräldrar inte 
alls acceptera det Jason säger. De låtsas att allt bara är en fas och något som 
Jason bara hittat på. Det går så långt att de tar med Jason till en psykolog som 
de hoppas ska lyckas övertyga Jason att ändra sig.  

Eftersom situationen hemma är ohållbar så flyttar Jason till sin moster för att 
där få chansen att vara den han känner att han är. Sam och föräldrarna inser till 
slut att de måste acceptera Jason och hans livsval. 

Syskonkärlek   - Könsidentitet   - Familj

Åk 5-6



Alaska av Anna Woltz
Det är första dagen på nya skolan, och Sven vet att han måste göra något. 
Något lysande, något överraskande, något som alla kommer prata om. 
Något som märks mer, än det som han vet kommer att hända sedan.

Parker vill vara osynlig. Hon har haft den värsta sommaren i sitt liv, och litar 
inte på någon. Dessutom har hon blivit tvungen att lämna ifrån sig sin älskade 
hund, Alaska. Och efter skolan upptäcker hon att den som har tagit över Alaska 
är Sven, den nya, taskiga killen. 

Allt är dock inte så enkelt som det verkar och Sven har blivit tvungen att ha 
Alaska som ledarhund. Sven har epilepsi och Alaska ska hjälpa honom när han 
får anfall. 

I somras blev Parkers föräldrars affär rånad och hennes pappa vägrar 
fortfarande gå ut efter händelsen. Det kändes som Alaska var det enda bra 
Parker hade kvar och nu när hon inte ens får träffa Alaska är det som om livet 
är tomt. Parker måste få träffa Alaska igen så hon cyklar till Parkers hus mitt i 
natten och bryter sig in i hans rum. Självklart vaknar Sven och även om de till 
en början är fientligt inställda till varandra växer en oväntad vänskap sig fram 
emellan dem. 

Boken Alaska handlar om jobbiga känslor, att inte vara bekväm med sig själv, 
rädsla och vilsenhet och avundsjuka. Den handlar om hur svårt det kan vara 
med alla oskrivna regler och koder som finns i skolan i en ålder när 
osäkerheten är stor och du inte vågar lita på någon. Boken är skriven med en 
underliggande humor och det finns många lager för er som vill läsa mellan 
raderna.

Vänskap   - Epilepsi   - Ensamhet

Åk 5-6

Inköpt 
till 

Cirken



När jag vågar av Elin Säfström
Vad är mod? Är det att våga dyka från trampolinen i simhallen? Eller att 
våga dansa vilt för sig själv när alla andra dansar tillsammans med någon 
annan? Eller är det att våga klättra upp på skolans tak i jakten på ledtrådar 
till en skatt? En skatt som kan vara den finaste man vet, men som också 
kan vara ett skämt för att visa hur feg man är.

En lättläst bok om Danne som är kär i Katja, men som inte vet hur han ska 
visa det för henne, för modet sviker honom gång på gång. När han får ett 
brev i sitt skåp som leder honom ut på en skattjakt, så antar han 
utmaningen och det visar sig att han vågar mer än han tror!

Kärlek   - Lättläst   - Lärarhandledning finns

Åk 4-6

Inköpt 
till 

Cirken



Perfekt väder för lidande av Åsa Asptjärn
Bim bor med sin pappa. Hon har nyligen blivit osams med sin bästa vän och 
livet känns väldigt ensamt och trist. Till tröst lyssnar hon på David Dovrâk, 
som är hennes största idol och som hon älskar över allt annat. 

Bims mamma har bott utomlands i många år men har nu plötsligt flyttat hem. 
När Bim åker för att sova över hos sin mamma händer något som hon aldrig 
hade kunnat drömma om. Bims mamma har nämligen med sig en man hem, 
och inte vilken man som helst, utan David Dovrâk. Bims David Dovrâk! 

Bim kan inte erkänna sin idoldyrkan till David och måste så fort som möjligt 
förstöra alla saker hon har från David. Till sin hjälp har hon sin högst ovilliga 
kusin och en klasskamrat, som hon inte direkt känner utan som bara halkat 
med. Plötsligt är livet lite roligare igen (?)

För den som vill läsa en vardagsberättelse som känns väldigt nutida, är rolig 
och med viss ironi. 

Humor   - Ironi   - Vänskap

Åk 5-6



I väntan på mitt ovanliga liv av Pär Sahlin
Silas går i sjuan och hemma i hans trapphus bor både hans värsta fiende, 
Viggo, och hans drömmars tjej, Narin. Varje gång Silas kommer hem står 
Viggo och väntar på honom och slår honom och säger taskiga saker. Silas vet 
att han borde säga något men är rädd att det ska bli värre så han lider i tysthet. 
Narin vågar Viggo knappast prata med och varje gång hon är nära förvandlas 
han till ett stammande vrak. Silas enda vänner är 80-åriga Gun och Åke och 
deras hund Tubben. Silas erkänner att det är lite konstigt att de är hans enda 
vänner men han är glad att han har dem. Silas familj är inte mycket bättre. 
Hans syster är stadens fotbollsstjärna och hans pappa lever för att träna hennes 
lag. Silas mamma jobbar mest och det innebär att det nu är Silas som ansvarar 
för matlagningen, inte för att han är så bra på det…

Silas känner att någonting måste hända, livet ska väl inte vara så här tråkigt? 
Han ser chansen när klassen ska på lägerskola, nu ska han lära känna Narin
bättre och han hoppas på att de är de två som ska få paddla kanot ihop. Tyvärr 
kommer Silas istället i samma kanot som Viggo och Viggos pappa (som Silas 
är livrädd för) och mardrömmen är ett faktum. Ännu värre är att Åke har blivit 
inlagd på sjukhus och att Gun säger att hon inte kan ha kvar Tubbe, han måste 
få somna in. Silas tänker ut en plan som ska rädda allt men som man anar går 
allt inte riktigt som han tänkt sig. 

I väntan på mitt ovanliga liv är en vardagberättelse med humor och värme som 
ger mycket igenkänning om vänskap, kärlek, mobbing och att våga vara sig 
själv. Den rekommenderas! 

Humor   - Mobbing   - Vänskap

Åk 5-6



De dödas resa av Lena Arro
Dimman ligger tät över Göteborgs hamn när en tonåring plötsligt stöter på en 
gammal man som verkar tyngd av sorg. Den gamle mannen blir dock 
överlycklig över att någon kan se honom och säger att pojken är den 
”vilsegångare” som han har väntat på i över 300 år.  

Innan pojken förstår hur det har gått till så befinner han sig i en båt 
tillsammans med mannen som säger att ingen av dem kommer i land förrän 
pojken han hjälpt honom med de fasansfulla uppdrag som ska hjälpa dem 
gamle mannen att få återse sin älskade igen.  

När uppdragen är avklarade ber mannen att pojken ska ta över årorna en stund. 
På kajen står döda människor som väntar på att bli rodda över till andra sidan 
– och nu när pojken tagit över årorna är det inte längre den gamle mannen som 
ansvarar för deras resa… 

Detta är en bok för den som gillar gamla skräck- och spökhistorier som dyker 
upp i nutid och som vill ha en kapitelbok med korta kapitel med cliffhangers 
som gör det svårt att sluta läsa. 

Skräck   - Spökhistorier   - Sägner

Åk 5-6



Pärlfiskaren av Karin Erlandsson
Miranda är den skickligaste pärlfiskaren, det vet både hon och alla andra. Hon 
är inställd på att det kommer att vara hon som hittar Ögonstenen, den vackra 
och mytomspunna pärlan som enligt legenden gör så att ägaren aldrig mer 
kommer att längta efter något. I sitt sökande efter Ögonstenen får Miranda 
plötsligt Syrsa på halsen. Syrsa är tvärtemot Miranda väldigt pratsam, 
närhetssökande och öppen och Miranda vill inget hellre än att bli av med 
henne. I alla fall till en början.

För det visar sig att Syrsa, trots att hon dyker dåligt, är väldigt duktig på att 
hitta pärlor; hon hör nämligen deras röster. Miranda inser att hon kan ha 
användning av Syrsa, men är inte ensam om att ha upptäckt Syrsas förmåga. 
Inte långt efter Miranda och Syrsa färdas den gåtfulla Iberis, som också är ute 
efter Ögonstenen. Samtidigt lurar roshajarna i vattnet och både Miranda och 
Syrsa vet hur ett möte med en arg roshaj kan sluta.

Under resans gång växer sig bandet mellan Miranda och Syrsa att starkare och 
när det verkligen gäller så inser Miranda att Syrsa är mycket viktigare för 
henne än stenen. Men dessvärre kommer Iberis ifatt dem, och hon kommer 
inte att ge sig förrän hon funnit stenen, även om det innebär fara för andras liv.

En riktigt underbar äventyrsberättelse som utspelar sig i och omkring det 
lockande men farliga havet. Boken handlar om vänskap, längtan och begär och 
om att inse vad som egentligen är viktigt i livet och är den första delen av fyra. 
Pärlfiskaren är tidigare utgiven i Finland på Schildts och Söderströms men 
kommer nu på BonnierCarlsen med alla delar. 

Kolla in sidan https://karinerlandsson.fi/ för kartor, sånger och en massa annat 
som gör att böckerna om Miranda blir ännu mer spännande att läsa.

Fantasy/saga   - Funktionsvariation   - Vänskap

Åk 5-6

Inköpt 
till 

Cirken

https://karinerlandsson.fi/


Imperiets arvingar Del 1  - Bortförda och del 2 -
Järnrosen av Oskar Källner
Syskonen Alice och Elias bor i Uppsala med sina föräldrar. En kväll försvinner 
deras mamma under mystiska omständigheter och deras pappa blir misstänkt 
för att ha något med det att göra. Syskonen bestämmer sig för att försöka hitta 
sin mamma så att allt kan ordna sig och bli som vanligt igen. De beger sig till 
ett ställe i skogen dit deras mamma brukade åka och där stöter de på en otäck 
varelse som på sitt morrande obegripliga språk får dem att förstå att han vill 
döda dem.  

Som tur är räddas de båda syskonen av andra varelser som befinner sig på 
samma plats. Azkaloren Brock från rymdskeppet Stillheten är ute och letar 
efter den försvunna besättningsmedlemmen Parishvi, som tydligen ska befinna 
sig på jorden. Enligt uppgift kom Parishvi till jorden 15 år sedan och stannade 
kvar, bildade och familj och fick två barn. Det visar sig att dessa barn är Alice 
och Elias – deras mamma är alltså utomjording och huvudjägare! 
Tillsammans med Brock och hennes besättning ger sig syskonen av 
ut i galaxen på sitt livs äventyr för att rädda sin mamma. 

I Järnrosen fortsätter Alice och Elias sin rymdresa genom galaxen för
att hitta det rymdskepp där deras mamma hålls fången av de hemska 
kraokrigarna. Trots att de har en perfekt plan så går det inte som 
de hade tänkt sig... 

Imperiets arvingar är en science-fiction-serie som är läsvärd även 
för den som inte är en rymdfantast. Med korta kapitel, mycket dialog 
och färgrika illustrationer så är det både lättläst och spännande 
från början till slut. 

Rymden   - Äventyr   - Science fiction

Åk 5-6



Familjen av Cecilia Lidbeck
Familjen handlar om Ella som är ett barn av åtta i Familjen. Familjen bor på en 
gård och där är det Far som styr. Han ser till att maten välsignas av solen och 
att inget utifrån, inget förgiftat, kommer innanför stängslet som omringar dem. 
För där utanför stängslet är världen farlig. Maten är förgiftad, datorerna har 
tagit över samhället, pengarna är det viktigaste av allt och Kollapsen är nära. 
Far startade därför Familjen så att de tillsammans ska överleva Kollapsen. På 
gården är de praktiskt taget självförsörjande, de går i skola och alla hjälps åt 
med sysslorna så att de ska klara sig. Det viktigaste budskapet är ”Det bästa är 
allas bästa”. Gör inget bara för din egen skull utan för allas bästa. 

Ella är uppväxt på Gården och har aldrig sett något annat tills hon en dag får 
syn på en pojke på andra sidan stängslet. Han måste vara en av de förlorade. 
Men varför ser han då så solbränd och frisk ut? Det han berättar om världen 
stämmer inte med det som Far lärt ut. Men pojken visar Ella bilder och böcker 
och Ella vet inte längre vad som är sanningen. Är sanningen det som hon är 
uppväxt med eller det som pojken säger? Ska hon stanna på gården eller våga 
sig utanför stängslet?

Sanningen?   - Världsbild   - Sekt

Åk 5-6

Inköpt 
till 

Cirken



Hon vet allt om oss av Kajsa Gordan
När Corinne ska börja sjuan ser hon sin chans att byta skola och börja om. 
Hon vill inte att alla ska veta att hennes mamma nyligen dött. I en ny skola 
får chansen att inte vara den alla tycker synd om utan hon kan få bli sig själv 
igen. 

En dag upptäcker Corinne och 4 klasskamrater kuratorns övergivna rum i en 
del av skolan som är avstängd för renovering. Det börjar som en lek när 
Corinne tar plats i kuratorns stol. Men det är något med rummet, en stämning, 
som gör att leken snart övergår i allvar.  De fyra klasskamraterna bokar alla 
”rumstid” med Corinne och där avslöjar de alla tids nog sina innersta 
hemligheter. Corinne lyssnar och tar emot. För om man är den som försöker 
hjälpa, behöver man inte tänka på det man själv är ledsen för.

I Hon vet allt om oss kan det tyckas som att författaren klämmer in alla 
problem som dagens ungdomar har idag. En person skolkar alltid men det 
beror på att han redan kan allt läraren säger, en har en styvpappa som tafsar 
och en mamma som hon inte vågar berätta för och en oroar sig över att hennes 
familj är så fattig osv. Men i och med det speciella formatet när de går till 
”kuratorn” så funkar det ändå. Jag som läsare blir engagerad i alla karaktärer 
och det är svårt att inte få veta hur det går för dem. Kanske kommer det en 
fortsättning.. Passar bäst för åk 6 men även för mogna elever i åk 5 och kan 
nog passa för en del i åk 7 också. 

Relationer   - Rädsla för andras åsikter   - Aktuella problem för unga idag

Åk 5-7



En stark nolla av Sara Lövestam
Texas har länge varit kär i André på avstånd, drömt om honom på lektionerna 
och om hans vackra nackhår. Texas vet att André inte är gay och aldrig skulle 
bli intresserad av honom så därför bestämmer han sig för att starta ett fejk
Insta-konto. För att det ska bli trovärdigt lånar han bilder av en tjej på internet 
som heter Hilma. När Texas fått André på kroken och André vill ses blir det 
panik och Texas försöker övertala Hilma att ställa upp och träffa André. Men 
det visar sig att Texas inte är den enda som startat ett fejk-konto, det har även 
Hilma gjort. Hilma heter egentligen Naomi och har startat ett fejk-konto för 
hon vill se om man behandlas annorlunda om man är vit istället för färgad som 
Hilma. Det blir en salig röra med alla konton men på slutet löser sig det mesta 
och även om ingen kärlek uppstår skapas stark vänskap. 

En stark nolla är rolig läsa, karaktärerna driver med sig själv på ett mycket 
underhållande sätt men det finns också en ton av allvar. Varför duger de inte 
som de är, utan måste skapa fejkkonton för att kunna vara någon de tror är 
bättre än sig själva? 

Texas, André och Naomi öppnar upp sig för varandra och berättar sina innersta 
tankar och hemligheter. Därför är det mycket som står på spel och det är inte 
lätt att acceptera att en person inte är densamma som den utgett sig för att vara. 
Dallrande känslor blandat med humor och en läxa att lära att man inte ska lita 
på vem som helst.

Personerna i boken går i åk 8 men den kan bitvis kännas något barnslig och 
passar därför bäst för åk 6-7. 

Catfishing - Humor   - Våga vara sig själv

Åk 6-8



Brevet från mig av Lena Sjöberg
En finstämd bok med dikter som handlar om allt från att bara vilja krypa upp i 
mammas trygga famn “… och låt mig vara liten. / Du är alltings varma sol. 
/Jag är satelliten.”, till att drunkna i oceaner av tomma lakan och om lyckan 
över att sommaren kom till slut. 

Dikterna handlar om rädslor, kärlek, hopp och förtvivlan och texterna är 
omgivna av bilder som kompletterar stämningarna i dikterna. Författaren själv 
skriver att boken ”vänder sig till unga och alla som minns hur det var att vara 
ung” och det är en bra sammanfattning; Denna bok innehåller allt det som vi 
alla för eller senare får uppleva och som kan vara både svårt… och alldeles, 
alldeles underbart! 

Poesi   - Känslor   - Att vara ung

Åk 6-8



Clean Getaway av Nic Stone
William "Scoob" Lamar är på rymmen tillsammans med sin farmor. I all hast 
har han gett sig av hemifrån för att slippa straffet för saker som hänt i skolan. 
Eftersom han egentligen skulle ha åkt på läger så var väskan redan packad och 
kvar hemma är mobiltelefonen så att inte hans pappa ska kunna nå honom. Det 
visar sig att Farmor har sålt sitt hus och köpt en husbil för att kunna ge sig ut 
på denna roadtrip - även hon har något som flyr ifrån.

Resan blir oförglömlig för dem båda. Scoob får under resans gång upp ögonen 
för den utbredda rasism i södra USA som var orsaken till de tragedier som 
drabbade så väl hans egna släktingar som andra personer. Hans farmor får 
återuppleva och ta farväl av de platser som för alltid funnits bevarade inom 
henne och Scoob inser att detta kommer att bli hennes sista resa.

Boken är rolig och lättsam trots det allvarliga ämnet. Skildringen av vänskapen 
mellan Scoob och hans farmor är så varm och rörande och det är svårt att inte 
själv bli väldigt förtjust i denna rökhostskrattande, halvgalna och sorgsna dam. 
Det är mycket dialog och den är skriven på talspråk med mycket slang och 
ihopdragningar, vilket ibland gör det lite rörigt. 

Rasism - Roadtrip - Vänskap mellan generationer

Åk 6-7



Wink av Rob Harell

Ross Maloy vill bara vara en normal kille. Han vill inte tappa håret eller ha på 
sig en konstig hatt eller behöva hantera att hans vänner försvinner för att de 
inte vet vad de ska säga till “killen med cancer”. Men efter att Ross nyligen 
diagnostiserats med en väldigt ovanlig ögoncancer har alla chanser att smälta 
in försvunnit. Som tur är har Ross kvar sin bästa vän Stacey och den väldigt 
peppande skötaren Frank som alltid tvingar honom att lyssna på konstig musik 
under hans behandlingar.

Boken är skriven med luftig text och har små tecknade bilder på flera sidor. 
Den innehåller även små seriestrippar. Trots det allvarliga ämnet är boken 
skrivet med mycket humor och jag smålog flera gånger för mig själv medan 
jag läste den. Boken är baserad på författarens egna erfarenheter. Det är en 
varm och hjärtknipande berättelse om att överleva och att hitta glädjen i livet 
trots att allt känns skit just då. Passar för åk 5-7 om man klarar engelskan. 
Boken är 315 sidor lång. 

Humor   - Cancer   - Önskan att få vara normal

Åk 5-7
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